Expedient núm.: 4/2021

Òrgan col·legiat:

Sessió plenària 03 05 21

Consell del Poble de Llerona

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

3 de maig de 2021

Durada

Des de les 20.30 fins a les 21,40 hores

Lloc

Telemàtica

Presidida per

Montse Vila Fortuny

Secretària delegada

Mercè Gutiérrez Corchado

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Hi assisteixen

Montse Vila Fortuny

SÍ

Marina Ginestí Crusells, vocal

No

Imma Ortega Martí, vocal

SÍ

Carles Vila Fortuny, vocal

Sí

Josep Pujol, vocal

SÍ

Isidre Roquerias Cassa, vocal

No

Marta Camps Viñolas, vocal

SÍ

Ruben Aguilera Agusti, vocal

SÍ

Pilar Donadeu, vocal

No

Marta Moline, vocal

No
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merce gutierrez corchado (2 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble Llerona
Data Signatura: 08/06/2021
HASH: 83ad04ae1a4fb81b8f26f80a63025a18

Montse Vila Fortuny (1 de 2)
Presidenta Consell Poble Llerona
Data Signatura: 08/06/2021
HASH: d7d5702dd516ceb826edbcf843e4a1c8

ACTA

Mercè Gutierrez Corchado, secretaria delegada

SÍ

La Presidenta obre la sessió, dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
La presidenta declara vàlidament oberta la sessió, i dona la benvinguda als assistents.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 12 d’abril de 2021.
A continuació es passen a tractar els punts de l’ordre del dia següents :

2. Informacions diverses

DECRETS:

Decret núm. 672, de 16 de març de 2021, que atorga una llicència urbanística a
l’empresa Heritage Indus, SL, amb relació al moviment de terres a la Via Europa, 46
(parcel·la 2B del sector P)
Decret núm. 775 de data 23 de març de 2021, que atorga llicència urbanística per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina descoberta per a ús privat, al
carrer de Santa Digna, 41, de la urbanització Els Gorgs.
ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL:
Junta de Govern Local del 22 d’abril de 2021:
S’aprova incorporar el canvi no substancial consistent en la modificació (augment de
310,72 m2) de la superfície d’una nau d’emmagatzematge de producte acabat a la
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Decret núm. 934 de 9 d’abril de 2021 on s’imposa una segona multa coercitiva al
senyor JOSÉ VIDAL FONTARNAU, (el pàrquing del Sucre) per incompliment del
Decret núm. 6/2021, de data 7 de gener de 2021 d’acord amb el que disposen els
articles 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i 128 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.

llicència municipal ambiental per a l’activitat de producció de coles, titularitat de
l’empresa MORCHEM, S.A., amb emplaçament al carrer Alemanya, 18-22.
CONDICIONAR l’efectivitat del canvi no substancial proposat al compliment de totes
les mesures preventives, de control i de garantia que s’especifiquen a l’informe emès
pels tècnics Municipals.
S’aprova INCORPORAR el canvi no substancial consistent en l’actualització de la
planta, actualització de la maquinària instal·lada i del tipus de matèries primeres
utilitzades i producte acabat fabricat, a la llicència municipal ambiental per a l’activitat
de fabricació d’adhesius i segellants, titularitat de l’empresa COLLAK, S.A., amb
emplaçament al carrer de França,
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció d’una
nau industri al sense ús específic amb emplaçament al carrer de Suècia, 5, referència
cadastral 1006120DG4110N, de les Franqueses del Vallès.
INFORME DESFAVORABLE de l’avantprojecte de planta solar fotovoltaica a implantar
a la parcel·la 161 del polígon 2, al terme municipal de les Franqueses del Vallès, de
Marata.
Junta de Govern Local del 29 d’abril de 2021:
Proposta d’aprovació de concessió de subvencions per fomentar i reactivar la
contractació a les empreses de les Franqueses del Vallès arran de la crisi del Covid
PLE DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2021

Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d’abril de 2021, d'adhesió a la
Iniciativa Ciutadana Europea "Right2Cure" per a la supressió de les patents de les
vacunes del Covid-19.

MOVIMENTS DE REGISTRE DEL CONSELL DEL POBLE:
En data 22 d’abril s’envia un ofici a l’àrea d’obres i serveis, sol·licitant:
Contenidor de rebuig al carrer de la fàbrica : el pedal d’apertura esta
malmès.
El fanal davant l’empresa itw: falta la part posterior, es demana que s’arregli
doncs ja fa mesos que esta així.
Informe de l’estat de les bases dels ponts de Llerona.
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Presa de possessió de la senyora Raquel Conrada Cortés González com a nova
regidora de la Corporació en representació del grup municipal dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés

En data 22 d’abril s’envia un ofici àrea d’urbanisme sol·licitant:
L’informe sobre la resolució de les al·legacions presentades per l’ajuntament
en relació al desdoblament de R3.
Informe com afecta el desdoblament de R3 als Gorcs
En data 30 d’abril s’envia un correu àrea d’obres i serveis, sol·licitant:
Informe de l’estat ponts llerona i que es demani des de l’àrea informe a l’ACA
Informe de CO2 emès per la Comissió de la qualitat de l’aire .
Es demana a l’àrea en quina data es modificaran les voreres del pas de vianant que
es va esborrar ( a la rotonda del carro)

3. Informació de la presidència
La presidenta inicia la sessió i informa que estava prevista fer la Mitja Marató el dia 16 de
maig de 2021 i que finalment es farà el dia 5 de juny de 2021.
Sñ’està organitzant des del Patronat d’Esports una caminada, com les que es feien cada
any, els dies 22 i 23 de maig.

Pel que fa al registre únic d’entitats, com ja es va informar en el passat consell, la setmana
pròxima s’enviarà una enquesta a totes les entitats que hi hagi registrades en el dia d’avui,
en què es demanaran una sèrie de dades per veure quines consten en el registre i quines
són les que hi falten. Des de l’àrea de Participació es donarà tot el suport que es necessiti
per emplenar l’enquesta.
També informa que, el dia 29 de maig es farà la cursa Oncodines que passarà per les
Franqueses i que s’inicia a Sant Feliu de Codines.
En relació amb els temes que s’han sol·licitat en anteriors consells, s’ha reunit la Comissió
de Mobilitat i s’ha acordat fer un canvi de senyalització i de tonatge (3,5 tones)
Pel que fa al arbres de la carretera de Ribes des de la rotonda del Caprabo fins al centre de
Llerona, s’ha elaborat un informe per l’empresa que tenim contractada per l’Ajuntament.
S’acorda passar aquest informe a tots el vocals.
Respecte a la proposta d’entrada i de sortida del polígon, es va proposar que en lloc de
passar per la carretera de l’Ametlla que hi ha molt trànsit, que s’ha incrementat al tallar el
camí de Can Toni, es pogués passar per el carrer de Finlàndia, i que es derivés a la rotonda
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En un altre ordre de coses segueix amb la paraula la presidenta, que fa referència a la nova
Campanya de Civisme, la campanya No la caguis! s'ha posat en marxa per promoure el
civisme i la convivència. Al llarg dels propers mesos es portaran a terme diferents accions
de conscienciació que incidiran en quatre eixos estratègics, el primer la recollida de
voluminosos.

de l’Ametlla Park. Aquest tema avui la Comissió de Mobilitat ha acordat que es parlarà amb
l’Ajuntament de l’Ametlla.
En relació amb els cartells dissuasius per a la seguretat dels veïns, ja estan encarregats, i es
posaran 2 als Gorcs, 2 a Can Baldic, 4 al centre del poble de Llerona i 7 en el Pla de
Llerona.
En relació amb els bancs i papereres de la carretera des del Caprabo a Llerona, ja s’ha fet
el manteniment.
En relació amb al pàrquing del Sucre, ja s’ha tancat. Quan a la cortina i la tramoia del teatre
de Llerona ja s’ha fet el requeriment i s’està pendent que diguin el dia que ho podran
solucionar.
En el camí de Can Toni s’han posat nous senyals i es fan controls aleatoris per part de la
policia local. Ja s’han sancionat 135 vehicles. La Comissió de Mobilitat proposa posar New
Jersey per evitar que es passi.
La rocalla del riu que havia caigut, l’empresa Enagas ens ha comunicat que ja tenen previst
actuar per arreglar-la.
Referent al tema de la vegetació entre can Baldich i els Gorcs, que es va requerir el 22 de
febrer, ja s’ha fet la neteja.
En relació amb el parc infantil de Llerona, els veïns van demanar si es podia posar algun
element més. Es mirarà si amb el pressupost del consell es pot adquirir.
S’ha demanat preu, que va de 1500 a 2500 euros, i el que diu l’Àrea és que, si es vol tirar
endavant, caldria estudiar quin és el lloc i mirar la zona per assegurar distàncies i volums.
Així doncs, si es vol tirar endavant, el Consell del Poble s’ha de fer càrrec de l’import.

En relació a la revisió dels ponts l’ACA ens ha contestat que els ponts pròpiament són de
l'ajuntament per tant la revisió les farà l’ajuntament.
Referent a l’informe de CO2 l’àrea ens ha passat uns informes de la comissió però no està
molt clara la informació, volem parlar amb la persona responsable i en la propera sessió
informarem.
A dalt dels Gorcs hi ha un camp a l’esquerra i s’ha demanat que es poses una cadena, però
han aconsellat els tècnics que és millor deixar el New Jersey.
El torrent de Santa Margarida, s’havia demanat fer una actuació de netejar i que un tub que
sobresurtia si es podia canalitzar, tot això ja s’ha fet.
En relació a la data quan es farà el control de sorolls, s’ha quedat que cal quadrar les
agendes dels tècnics i la climatologia per fer-la.
Es va demanar per el numero de places a Can Santa Digna, l’empresa que ho portarà no ha
entrat cap projecte a l’ajuntament.
En relació a les al·legacions de can Santa Digna ja esta l’informe disponible i ja s’ha fet

Codi Validació: 7CPZDQAMSHJJPG67TRNZFE7TS | Verificació: https://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

Referent al pas de vianants que es va eliminar a la baixada de la Verge i que la vorera esta
més baixa, s’ha reclamat a l’àrea que ho arregli.

arribar a tots els portaveus dels partits polítics.
De les al.legacions de la R3, sobre les pantalles de soroll, des de el carrer sant Isidre fins a
can Santa Digna estan dins del projecte.
Sobre les plaques fotovoltaiques de moment només s’ha demanat un pla a Marata i s’ha
informat negativament, a Llerona ningú ha presentat cap projecte.
El pedal del contenidor del carrer de la Fàbrica ja s’ha arreglat i el fanal de can Figueres
també.es va demanar si les enquestes de Salut es podien fer en paper i ens han informat
que de moment només la gent gran i els nens de les escoles.
Referent a la conservació del patrimoni històric del poble, quins passos s'hauria de fer per la
seva restauració, i en el cas que aquest patrimoni es trobi en terrenys particulars, es va
demanar a l’àrea corresponent i ens han contestat :
"La llei de patrimoni històric 9/1993 preveu la conservació de tres tipus de béns: mobles,
immobles i immaterials. La protecció que atorga la llei, comuna per als tres tipus de béns,
consisteix en la declaració d’aquests com a Bé Cultural d’Interès Nacional, Béns catalogats, i la
resta de béns integrants del concepte de patrimoni cultural.
En relació als béns mobles i immobles, per a la seva efectiva protecció, entenem que aquests
béns han de ser objecte d’inscripció a l’inventari corresponent.
Pel que fa referència al patrimoni immaterial és l’àrea de Cultura la que pot donar informació del
procediment a seguir per a la seva protecció.
En relació a la protecció dels béns immobles, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
arquitectònic, aprovat definitivament per la comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona el 26
de gener de l’any 2000, recull l’inventari de protecció d’aquest tipus de béns.

En cas que els béns protegits a restaurar siguin de titularitat pública, cal distingir si ens trobem
davant d’un bé cultural d’interès nacional o no.
En el primer supòsit, de conformitat amb l’article 34 de la llei de patrimoni cultural, caldrà
autorització del Departament de Cultura de la Generalitat per poder realitzar la restauració, així
com l’aprovació del corresponent projecte que defineixi les actuacions a realitzar.
En cas que sigui un bé catalogat però que no tingui condició de bé cultural d’interès nacional, el
procediment consisteix en l’aprovació del projecte, sense necessitat en aquest cas d’autorització
del Departament de Cultura.
En cas que es vulgui restaurar un bé que sigui de propietat particular, el procediment és el
mateix, si bé en comptes de l’aprovació del projecte pel cas que no sigui Bé Cultural d’Interès
Nacional, caldrà la concessió de la corresponent llicència urbanística per part de l’ajuntament,
prèviament a la realització de les obres. "
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L’article 25 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, preveu que els
propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors de béns culturals d’interès nacional o béns
catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar la integritat del seu valor cultural. L’ús
al qual es destinin aquests béns ha de garantir sempre la seva conservació.

4. Informacions de les entitats.La presidenta pregunta a les entitats presents si tenen alguna cosa per comunicar.
Pren la paraula el representant del grup de teatre Toc-toc, que explica que segueixen
amb els assajos. Pregunta com està el tema de la taula del so i dels focus
d'il·luminació.
Pren la paraula el Rubèn en representació del Club Esportiu de Llerona, que comenta
que, està previst fer un campus multi esportiu mes de juny i juliol.
Pren la paraula la representant de l’Associació de Veïns els Gorcs, la senyora Marta
Camp, que comenta que voldrien tenir informació sobre el desdoblament de la R3.
5.-Torn obert de paraules
La presidenta dona pas a les intervencions.
Pren la paraula un veí i informa que a l’alçada de la rotonda del carro hi han uns
forats a la carretera.
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No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la
sessió, de la qual, estenc aquesta acta

